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Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 
Jobb üdőt, mint tavaly volt, 
Ez új esztendőben; 
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 
Jó termést és jó vásárt 
Ez új esztendőben! 
 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 
Zsíros esőt, kövér hót, 
Ez új esztendőben; 
Bő aratást, szüretet,  
Egészséget, jó kedvet 
Ez új esztendőben! 

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 
Drága jó bort, olcsó sót 
Ez új esztendőben; 
Jó kenyeret, szalonnát 
Tizenkét hónapon át 
Ez új esztendőben!

 
Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 
Vegye el mind a nem jót, 
Ez új esztendőben; 
Mitől félünk, mentsen meg, 
Amit várunk, legyen meg 
Ez új esztendőben!

(Felvidéki magyar népköltés)

Újévi köszöntô

2009

Összefoglaló a közmeghallgatásról
Közmeghallgatást tartott városunk Képviselő-testülete de-
cember 15-én a művelődési otthon nagytermében. Ennek 
keretében a jelenlévő polgárok, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói először az önkormányzat tevékenységéről, tervei-
ről hallhatták Hatvani Miklós polgármester tájékoztatóját, 
ezután a gazdálkodási osztályvezető és a bizottsági elnö-
kök kaptak szót, majd a polgárok tehették fel kérdéseiket 
közérdekű témákban. A közmeghallgatás végén lehetőség 
volt külön-külön is elbeszélgetni úgy a képviselőkkel, mint 
a hivatali dolgozókkal.

Hatvani Miklós köszöntötte a jelenlévőket, és kifejtette, 
hogy a törvényességen túl a közmeghallgatás olyan lehető-
ség, amit nagyon fontosnak tart, mert együtt, közvetlen 
párbeszéd formájában lehet megbeszélni a közös ügyeket, 
véleményük, javaslatuk, ötletük elmondásával segíthetik a 
lakosok is az Önkormányzat munkáját. Példaként említet-
te, hogy lakossági kérésre sikerült elérniük a MÁV Zrt. ve-
zetésénél a betonkerítés cseréjét, javítását a Rózsa utcában.

A továbbiakban a 2008-as év legfontosabb állomásait 
emelte ki: 
– „(…) ez évben várossá váltunk július 1-jével, ami egy 

történelmi pillanat, Isaszeg hosszútávú fejlődésének 
záloga és egyik alappillére;

– a Damjanich János Általános Iskolával pályáztunk fel-
újításra, bővítésre, és nyertünk 250 millió forintot az 
uniós alapból;

– a szennyvíztisztítómű terveire pályáztunk, és nyertünk 
28 millió forintot szintén az uniós alapból;

– átadtuk az első uniós norma szerinti játszóteret, ami 
tiszteletdíjakból, 1–2 millió forintos felajánlásokból, 
önkéntes munkák  elvégzésével valósult meg;

– felújítottuk a Dózsa György Művelődési Otthont, és át-
adtuk az előtte lévő tér I. ütemét;

– rendbetettük a házasságkötő termet, és így végre meg-
felelő színvonalon tudjuk megtartani a rendezvényeket, 
esküvőket;

– aszfaltoztuk a Templom utca temetőhöz vezető ágát;
– elértük a TIGÁZ-nál, hogy bővítsék a gázhálózatot, így 

az 1-2-es körzetekben élők gázellátása megbízhatóbbá 
vált;

– és végül, de nem utolsósorban sikerült, hogy újra az 
egész város területén járjon a helyi járatú autóbusz.”

A legfontosabb 2009. évi terveket ekképpen sorolta fel:
– „megkezdjük a Damjanich János Általános Iskola bő-

vítését; az új városrészen tovább folytatjuk a járdaépí-
tést;
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– reményeink szerint az Isaszegen áthaladó főútvonalak 
teljesen felújításra kerülnek;

– megkezdjük a belterületi utak aszfaltozását (…)”
Dr. Kuszák Róbert gazdálkodási osztályvezető az önkor-

mányzat gazdasági helyzetéről készített számvetést. Úgy 
érzi, Isaszeg életében jelentős változás következett be az-
zal, hogy a város nem a saját vagyon feléléséből műkö-
dik. A várossá válással újabb pályázati lehetőségek nyíltak 
meg, így uniós pénzeszközökhöz is hozzá tudnak jutni. 
Tájékoztatott az elnyert pályázatokról és arról is, hogy a 
2009. évi projektekhez az önrészt biztosítani kell, ami csak 
hitelfelvétel útján lehetséges. 

Nagyon sok önkormányzatnál gondot okoz az intéz-
mények fenntartása. Isaszegen nem került bezárásra egy 
intézmény sem, és a működés szempontjából a várossá 
válás pozitív fejlemény, mert kb. 38–40 millió Ft-tal több 
állami támogatásra számít az önkormányzat, ami mindig 
az adott költségvetési törvénytől függ.

A működéssel kapcsolatosan elmondta még, hogy na-
gyon takarékosan gazdálkodtak az intézmények, így nem 
került sor hitelfelvételre sem. A jövő kilátásai nem túl ke-
csegtetőek, figyelembe véve a pénzügyi válságot, továb-
bi megszorító intézkedések várhatók. Egyrészt az állami 
normatívák csökkenésével kell számolni, másrészt az ener-
giaárak emelkedésével, ezért nem lesz könnyű a működési 
egyensúlyt fenntartani.

Ezután a bizottsági 
elnökök – Turányi Lász-
lóné, Kovácsné Halom-
házi Zsuzsanna, Könczöl 
Gábor, Szilárdi László,  
ifj. Hajdú Sándor – tag-
lalták részletesen az el-
telt időszakban elvég-
zett feladatokat, elért 
eredményeket. A tőlük 
hallott részletes és ala-
pos tájékoztató összefoglalásától itt eltekintünk, hiszen 
tevékenységükről lapunk hasábjain folyamatosan számol-
nak be a Félidő táján címû cikksorozatban.

Mondok Zoltán rendőrszázados köszöntötte a testület 
tagjait és az érdeklődőket. Tájékoztatást adott a rendőrörs 

munkájáról, és válaszolt a rendőrség feladatköréhez kap-
csolódó felvetésekre is. Gratulált a várossá váláshoz, meg-
köszönte a segítséget, amit a településtől kaptak. 

A jelenlévők is megfogalmazták kérdéseiket, észrevéte-
leiket, gondjaikat, javaslataikat. 

Az elsőként kérdező felvetése a közutakon nagy sebes-
séggel közlekedő, balesetet okozható járművezetők meg-
fékezésére irányult. Fekvőrendőrök építését szorgalmazta 
egyes közutakon, játszóterek közelében a kisgyermekesek 
védelmében. A város bizonyos pontján a vízelvezetés meg-
oldását is említette.

 A következő felszólaló a háziorvosok finanszírozásá-
nak megváltozásáról, az orvosi ügyeleti rendszer problé-
maköréről beszélt. Elmondta többek között, hogy az ügye-
leti szolgálat teljesítése közben milyen közlekedést gátoló 
akadályok vannak, és a külterületi részek megközelítése 
sem egyszerû. A városi ünnepi harangjáték, mint számá-
ra zavaró körülmény merült fel, és érdeklődött az Isaszegi 
Egészségügyi Alapítvány sorsa felől.

Egy másik hozzászóló kifogásolta a vasútállomáshoz 
vezetô járda minőségét, és javasolta a szegények megsegí-
tését az önkormányzat által levágott ágak tüzelőnek való 
szétosztásával. Szerinte a kellemes harangjátékot nem kell 
megszüntetni.

Az utak jövőbeni aszfaltozására irányultak még kér-
dések, és hallottunk a szennyvíztisztító telep melletti fáról 
lehulló szilváról, amely balesetet is okozhat.

Minden felmerült kérdésre, felvetésre, problémára ala-
pos választ adott Hatvani Miklós polgármester, Pénzes Já-
nos alpolgármester valamint Turányi Lászlóné, ifj. Hajdú 
Sándor és Barkóczi Balázs képviselők. A közmeghallgatáson 
közvetlen, érdemi párbeszéd alakult ki a felszólalók és a 
válaszolók között, és nyugodt légkörben ért véget.

Dr. Székelyné Opre Mária
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Decemberben több alkalommal is tárgyalt a Testület fon-
tos, a várost érintő témákban. Emellett a folyamatban 
lévő és a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előírá-
sok jelentősen megnövelik a tennivalókat úgy hivatali, 
mint testületi szinten.

Pályázatok
Három nagy pályázattal is foglalkozott a Testület. Eldön-
tötte, hogy amennyiben a teljes pályázati önerőt a MÁV 
Zrt. biztosítja, indulni kíván a KMOP-2008-2.3.1/C kód-
számú, Parkolók és csomópontok fejlesztése tárgyú pá-
lyázaton. Ez a program a vasútállomás és környékének 
rendbetételére vonatkozna. Elfogadták a pályázat írói, a 
tervezői ajánlatot, és amennyiben a MÁV Zrt. részéről 
megérkezik a nyilatkozat, megkötésre kerülhet a szerző-
dés. A pályázat beadási határideje január 14.

Döntött a testület arról is, hogy részt kíván venni az 
óvodáinkra és iskoláinkra vonatkozó TÁMOP 3.1.4/08/1 
kódszámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 
Innovatív intézményekben” című pályázaton. A pályázaton 
történő részvétel önerőt nem igényel, a támogatás mérté-
ke 100%. A pályázat beadási határideje 2009. január 10.

Elfogadott a Testület a Damjanich Iskola bővítéséhez 
kapcsolódó pályázathoz egy módosítást, így kialakítás-
ra kerülne egy fedett aula, ami iskolai és városi rendez-
vények megtartását szolgálná. A tervezési feladatokat a 
Hinterland Mérnöki Iroda Kft.-vel végeztetik el. A felme-
rülő többletköltségeket a 2009. évi költségvetésbe beter-
vezik.

Gépparkbővítés
Mint ahogyan az előző lapszámunkban Pénzes János al-
polgármester tájékoztatást adott a városüzemeltetési 
géppark tervezett bővítéséről, most meghozta a döntést 
a testület a beszerzésekről. A város kommunális felada-
tainak ellátásához szükséges erőgép- és munkagéptarto-
zékok beszerzésére részajánlatokat fogadott el. A gépek 
beszerzésének fedezetét – a lízingszerződés megkötésére 
– a 2008. évi költségvetés tartalmazza 10 millió Ft ke-
retösszeggel. A gépek beszerzése az első negyedév végére 
várható.

A helyi televízió működése 
Foglalkozott a testület a helyi televíziós adás probléma-
körével. A pályázati kiírásra két cég jelentkezett, akik kö-
zül a Bíráló Bizottság a Royal Media Kulturális és Szol-
gáltató Rt. ajánlatát tartotta pénzügyileg kedvezőbbnek. 
Borók Károly képviselői indítványt nyújtott be a testület 
elé, amelyben javasolta, hogy a pénzügyi szemponto-
kon túl vegyék figyelembe az elmúlt időszakban az Ön-
kormányzattal szerződéses viszonyban lévő, jó referen-
ciával rendelkező, de eddig más néven működő, Joukko 
Szoftver és Média Kft. néven pályázó cég ajánlatát, és 
ezt fogadják el. Eddig is ők készítették a műsort jó mi-
nőségben és időben leadva a műsorszolgáltató részére – 
a Royal Media Kulturális és Szolgáltató Rt.-nek –, amit 
azok vagy egyáltalán nem, esetleg rossz minőségben ad-
tak le. Ezért azt javasolták, hogy a sugárzásban adódott 

problémák miatt forduljon a testület az ORTT Panaszbi-
zottsága elé. Egyúttal jelezzék a Rubicom Zrt. Igazgató-
tanácsa és Felügyelő Bizottsága felé is az Önkormányzat 
és az előfizetők részéről jelzett és tapasztalt adáshibákat, 
hiányosságokat.

Helyi rendeletek módosítása
A képviselők a hatályban lévő helyi rendeletek egy részét 
módosították 2009. január 1-jei hatállyal. Így az önkor-
mányzati intézmények élelmezési nyersanyag normáinak 
valamint az önkormányzati intézményekben alkalmazott 
térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló ren-
deletet is. (Ezek változásairól a közoktatási intézmények-
ben is tájékozódhatnak.)

A hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet az alábbiak 
szerint módosította a testület. Az Isaszegen állandó jel-
leggel tartózkodó lakosok számára a települési szilárd-
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás díjtételei 
(közszolgáltatási szemétdíj) a következők. A rendszeres 
gyűjtésre rendelkezésre bocsátott szabvány szerinti gyűj-
tőedények egyszeri ürítési díjai: 
60 literes: 257 Ft + ÁFA; 
110 literes: 302 Ft + ÁFA; 
120 literes: 302 Ft + ÁFA; 
240 literes: 483 Ft + ÁFA. 
Külterületi ingatlanok egyszeri ürítési díja: 257 Ft + ÁFA. 

A többlethulladék elszállítására speciális ASA hulla-
dékgyűjtő zsákot kell kötelezően igénybe venni. A spe-
ciális gyűjtőzsák ára magába foglalja a térfogattal azonos 
hulladékmennyiség elszállítása, a hulladékelhelyezési és 
-kezelési költség díjának megfizetését is. A speciális ASA 
hulladékgyűjtő zsák ára 217 Ft/db + ÁFA. Az ingatlant 
idényjelleggel (áprilistól szeptemberig) használó lakos 
számára heti egyszeri ürítés díja: 257 Ft/ürítés + ÁFA, a 
hulladék konténerekben gyűjtve. A korábbi 60 literes ku-
kákat 18 ingatlanonként egy 1,1 m3-es konténer helyet-
tesíti. Az év többi részében az ingatlanról szemétszállítás 
nem történik.

A csatornadíj megállapításáról szóló rendelet a kö-
vetkezőképpen módosul: Isaszeg város területén a közü-
letek és a lakosság által fizetett csatornadíj egységesen:  
220 Ft/m3 + 20% ÁFA.

A közüzemi ivóvízért fizetendő díjról szóló rendelet 
módosítása a következő: Isaszeg város területén a köz-
üzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz közületek és a lakos-
ság által fizetett díja egységesen: 225 Ft/m3 + 20% ÁFA. 
A  vízszolgáltatás alapdíja 1 db vízmérővel felszerelt víz-
bekötésre: 250 Ft/hó + 20% ÁFA.

A rendeletek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal-
ban, a Jókai Mór Városi Könyvtárban és a www.isaszeg.
hu weboldalon.

Tudomásul vette a testület a két ülés között tett fon-
tosabb intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót.

Elfogadta a testület a köztisztviselői teljesítményköve-
telmények alapját képező, 2009. évi kiemelt célokat.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Tájékoztató a decemberi képviselô-testületi ülésekrôl
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Félidő táján
Két hónappal ezelőtt indítottuk el ezt a sorozatot, amelyben a Képviselő-testület tagjai beszámolhatnak ilyen módon is a 
lakosságnak a választások óta eltelt két évben végzett munkáról, sikerekről, eredményekről, feladatokról, egyéni, választó-
körzeti és az egész várost érintő jövőbeni tervekről. A képviselôk számára önkéntes lehetôséggel most Könczöl Gábor, Markel 
István és Borók Károly kívánt élni.

Könczöl Gábor
A Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnökeként 
szeretnék munkánkról tájékoz-
tatást nyújtani az Önkormány-
zati Tájékoztató tisztelt olvasói-
nak.

Igyekeztünk a legfontosabb 
felújítási, karbantartási mun-
kálatokat felmérni, közöttük 
fontossági sorrendet felállíta-

ni, ezekről javaslatot tenni a Képviselő-testületnek, majd  
elvégeztetni a munkákat városunk intézményeinek zök-
kenőmentes, folyamatos működtetése érdekében. A tenni-
valókat külső vállalkozásokkal, illetve a településüzemel-
tetés munkatársaival végeztettük el. Engedjék meg, hogy  
a teljesség igénye nélkül felsoroljam a teljesített kiemel-
kedő munkálatokat, illetve eszközvásárlásra tett javasla-
tainkat.

A Városházán a házasságkötő terem teljes felújításá-
ra, az épületen lévő ablakok asztalosipari javítása utáni  
mázolására, valamint a folyosó és egy iroda festésére ke-
rült sor.

A művelődési otthon előtti tér díszburkolattal és par-
kosítással vált méltó környezetté Isaszeg lakói számára, 
aminek a második üteme a terveink között szerepel. El-
végeztettük egyben a homlokzat teljes felújítását, a férfi 
mosdó egész lefolyórendszerének cseréjét és szerelvénye-
zését, a burkolat felújítását, a megrongált, beszakított aj-
tók borításának megújítását. Sor került a városi könyvtár 
teljeskörű festésére is az elmúlt évben.

A Klapka Iskolában nyolc tanterembe kerültek új ra-
diátorok, a konyhába pedig sütő-főző berendezéseket vá-
sároltunk. A konyha fölötti lapos tető szigetelésére is sor 
került. 

A Tóth Árpád úti iskolában és a Gazdakörben az étkez-
tetéshez az ÁNTSZ előírásainak megfelelő, melegen tartó 
edények vásárlása vált szükségessé. 

A gyermekorvosi rendelő várója előtti terasz beépí-
tésével ma már a kicsiket bátran le lehet vetkőztetni a 
vizsgálatra várva, nem fáznak meg a beáramló hidegtől.  
Önkormányzatunk összes intézményében felülvizsgáltat-
tuk a kazánokat és a fűtőegységeket a gazdaságos üzemel-
tetés érdekében, azokat szükség szerint javíttatjuk, illetve 
cseréjükről gondoskodunk. Ezen intézményben állagmeg-
óvó munkák történtek: tető- és esőcsatorna javítások, ké-
ménybontás, valamint a szükséges tisztasági festések és 
mázolások.

A közintézmények mellett igyekeztünk hangsúlyt 
fektetni a város közterületeire, utcáira is. A Buda utca 
27–29. számú ingatlanok között egy vízelvezető árkot 
építtettünk mederlapokkal és betonozással, hogy a kör-

nyékről az esőzésekkor lezúduló hatalmas víztömeget a 
Rákos-patakba jutassa. Hasonlóképpen a Buda utca régi 
végénél lévő elágazásnál, a most épült rönkfaház mellet-
ti önkormányzati területen szintén egy vízelvezető árok 
készült az aszfaltos út mellett ugyanebből a célból. Eze-
ket a munkákat a településüzemeltetési dolgozók végez-
ték el.

A Vágóhíd utcában saját kivitelezésben igyekeztünk 
a bemenő úttestet feltölteni és elegyengetni, illetve a víz 
elvezetését megoldani az árok bővítésével, tisztításával. 
Ugyanitt, az 1-es számú választókörzetben, a Templom 
utca végénél az aszfaltos út a Széchenyi utcáig, és az utca 
közepén lett javítva és kátyúztatva.

A római katolikus parókiától a temetőig teljes szélessé-
gében és hosszában új aszfaltterítést kapott a Marcsányi 
utca, valamint új aszfaltos parkolót alakíttattunk ki. Az 
új temetőrész lejáróját szintén aszfaltborítással láttuk el. 
A település más részein csak kátyúmentesítésre került sor, 
valamint a földutak gléderezésére több helyen fontossági 
sorrendben. 

Bízom abban, hogy jövőben – reményeink szerint 
2009 első felében – sikerül a tervbe vett utcák aszfalto-
zását megkezdeni, a körforgalmat is beleértve. A gyalogos 
járdák készítése 1 kilométeres szakaszon már elkezdődött 
a Nap utcában és a Batthyány utcában, és folytatódik 
majd az időjárás függvényében az Erkel és a Táncsics ut-
cában. Ebben az évben szintén újabb 1 kilométer hosszú-
ságú gyalogos járdát szeretnénk megépíteni.

Városunkban mintegy 12 000 m2-nyi az a terület, 
amelyet közmunkásaink fűkaszálással folyamatosan 
rendben tartanak. A közterületeken és a temetőben össze-
gyűlt hulladékot szintén ők szedik össze, illetve a telepü-
lésüzemeltetés szállítja el szállítóeszközeinkkel, gépeink-
kel. Ezekkel a gépekkel végzik télen a hó eltakarítását és 
utak sózását is. 

Folyamatban van egy új traktor vásárlása, mert az 
egyik gép már lassan használhatatlanná válik, felújítását 
nem láttuk célszerűnek.

Nagy gondot jelent bizottságunknak a településen és a 
külterületen illegálisan kihelyezett szemétlerakások meg-
szüntetése, felszámolása. Kiemelt figyelemmel foglalko-
zunk a hulladék szelektív gyűjtésének lehetőségével is. Fo-
lyamatos kapcsolatban állunk a közterület-felügyelőkkel, 
mezőőrökkel, valamint a rendőrörssel. 

Tervezzük a közeljövőben a környezetvédelmi, vala-
mint az állattartási rendelet átdolgozását. 

Sajnálatos módon a fejlesztésre nagyon kevés az Ön-
kormányzat anyagi forrása, de a lehetőségeket figyelembe 
véve törekszik bizottságunk hasznos javaslatokkal, mun-
kával hozzájárulni városunk minél magasabb színvona-
lú működéséhez, fejlődéséhez. Röviden ezekről a szép és 
biztató eredményekről tudok beszámolni. Remélem, hogy 
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ebben az évben lehetőségem lesz útépítésekről és nagyobb 
fejlesztésekről is számot adni.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik elképzeléseinket, javaslatainkat, munkánkat tá-
mogatták és segítették, valamint azoknak, akik a felsorolt 
munkákat elvégezték.

Városunk minden lakójának, és a tájékoztató minden 
olvasójának boldog, eredményekben gazdag újévet kívá-
nok. Bármilyen közügyben állok rendelkezésükre a Csata 
Vendégházban.

Markel István 
Számot vetni, értékelni az el-
múlt két év munkáját felelős-
ségteljes feladat. Számomra, aki 
már a második ciklusban végez-
hetem munkámat mint képvise-
lő, nehéz úgy értékelni, hogy ne 
tennék összehasonlítást az elő-
ző és a mostani önkormányzati 
munkám között. 

2002–2006 között sajnos az érdemi munka helyett 
kőkemény politizálás folyt, amely kihatott mind a kép-
viselői munka minőségére, mind a település egészének 
hangulatára, fejlődésére. Sajnálatos volt, hogy az akkori 
Képviselő-testület többségének munkastílusa, hozzáállása 
nem adott lehetőséget azon képviselőknek az érdemi mun-
kájához, akik úgymond ellenzékben dolgoztak. 

2006-ban új választás, új vezetés került településünk 
élére. Ha lassan is, de a megválasztott 17 képviselőből 15-
nek sikerült – politikai hovatartozásától függetlenül – úgy 
végeznie feladatát, összefogva városunk fejlődése érdeké-
ben, amely példamutató lehet más települések felé. Ezt a 
munkastílust – amelyet sikerült a két év alatt kialakítani 
– tartom az elmúlt időszak legnagyobb sikerének.

Az értékelés során megemlítem, hogy a hátunk mö-
gött hagyott két év a túlélés két éve volt. Az előző önkor-
mányzattól olyan pénzügyi helyzetet örököltünk, aminek 
az lett a következménye, hogy kőkemény szigorításokat 
kellett bevezetnünk minden területen, amellyel sikerült a 
csődközeli állapotot elkerülni.

Mint a 8-as választókerület képviselője, elmondhatom, 
értek apróbb kudarcok, de vannak kézzelfogható ered-
ményeink is. Siker, hogy olyan országgyűlési képviselőt 
választott településünk 2006-ban Fogarasiné Deák Valéria 
személyében, aki munkájával sokat tett, és reméljük tenni 
is fog továbbra is Isaszeg érdekében.

Közös siker, amit a Képviselő-testület elért azzal, hogy 
2008-ban Isaszeg városi rangot kapott, megnyert egy 
olyan pályázatot, ami lehetővé teszi a Damjanich Iskola 
teljes felújítását. Siker az új játszótér megépítése, a dísztér 
kialakítása, 16 utca építési terveinek elkészítése, és még 
sorolhatnám. 

Területemen megépült a lakosság kérésére egy fedett 
buszváró, a Liget utca pedig bekerült az első ütemben 
épülő utcák közé. Igyekszem a hátralévő időben tovább 
folytatni úgy a munkámat mind a választókerületem, 
mind az egész település érdekében, hogy Isaszeg élhe-
tőbb, modernebb, sikeresebb legyen minden polgára javá-

ra. Fontos dolognak tartom a személyes kapcsolattartást 
a lakossággal, mert csak közösen érhetjük el mindazon 
célokat, amelyek nemcsak a jelennek szólnak, hanem elő-
készítik a jövőt mindenki számára. Ehhez kívánok min-
denkinek erőt, egészséget és kitartást. Végezetül engedjék 
meg, hogy valamennyiüknek boldog, békés újesztendőt 
kívánjak. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom 
a lekram@freemail.hu e-mail címre, illetve hívhatnak a 
28/495-351 és a 70/387-2692-es telefonszámon.

Borók Károly 
Elérkezvén választási ciklusunk 
feléhez, úgy gondolom, be kell 
számolnom az eltelt időszak te-
vékenységeiről. Jómagam az Áp-
rilis 6. Kör listájáról kerültem 
be a Képviselő-testületbe, így az 
egész települést saját körzetem-
nek tekintem.

Mint kezdő képviselőnek, minden új volt számom-
ra, így az első időszak a tanulás ideje volt, aminek során, 
úgy érzem, sok ismeretre tettem szert az önkormányzati 
munka terén, és fel tudtam nőni a felelősségteljes döntések 
meghozatalához. Igen megtisztelő megbízatásokat kap-
tam a választások után. Két bizottságnak lettem a tagja, 
a Gazdasági és Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságnak, ahol igyekszem tevéke-
nyen részt venni a munkában. Mondhatnám, különösen 
szívügyemnek tekintem a Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottságban végzendő feladatokat.

Nagy eredménynek érzem, hogy a 3-as választási kör-
zetben, a település új részén a gyalogos járdákat elkezdtük 
megépíteni a Nap és Batthyány utcákban, és a környéken 
újabb utcákban épülnek majd járdák ebben az évben is, fo-
lyamatosan. Ugyancsak e körzetben 2009-ben több utca 
is aszfaltos burkolatot fog kapni, mint például a Bercsényi 
vagy a Nap utca ESE felőli szakasza. Bízom abban, hogy 
az útépítésre benyújtott pályázat eredményes lesz, és to-
vábbi utak épülhetnek városunkban, valamint a körfor-
galom és a gyalogos átkelőhelyek is elkészülnek.

Tevékenyen részt vehettem az iskolai, óvodai konyhák 
átszervezésében, ami már régóta esedékes volt. 2009-ben 
reményeink szerint valóra válik a Damjanich Iskola bőví-
tése, ami nagy előrelépést jelent Isaszegen.

A Településfejlesztési Bizottság közreműködésével elké-
szült a művelődési otthon előtti tér díszburkolattal való el-
látása, parkosítása, ami véleményem szerint Isaszeg egyik 
gyöngyszeme, persze akkor válik majd igazán látványos-
sá, kerek egésszé, ha a vele szembeni parkoló is elkészül. 

Külön öröm számomra, hogy megépült az első, az 
EU szabványainak megfelelő játszótér, az pedig még jobb, 
hogy egyre többen használják is. Személyes közreműkö-
désemmel újra tudtuk indítani a Tóth Árpád utcánál a 
szökőkutat, bár szinte kéthetente lehet javítani a rongálá-
sok miatt. Itt szeretném megragadni az alkalmat, és kér-
ni mindenkit az elkészült, felújított létesítmények állagá-
nak megóvására, mivel nem telik az önkormányzatnak 
ugyanott újabb és újabb javításokra, felújításokra. Sze-
retnénk, ha nagyon sokáig ilyen szépek és használhatóak 
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Adj egy doboz szeretetet!
2008. december 12–13-án a Keresztény Fiatalok az Ifjúsá-
gért Egyesület által szervezett cipősdoboz akcióban a Dam-
janich János Általános Iskola tanulói is jó szívvel segítet-
tek, majd’ negyven dobozzal járultak hozzá az összesen 
százharminc ajándékdobozhoz, melyet a gödöllői Forrás 
Szociális és Családsegítő Szolgálat a gödöllői és környék-
beli nagycsaládosok és szegényebb családok közt osztott 
szét karácsonykor. A két éve indított akcióban a Damja-
nich János Általános Iskola tanárai és diákjai a kezdetektől 
segédkeztek a sikeres megvalósításban. 

Köszönjük az iskola tanulóinak, nevelőinek és Koháry 
Orsolya igazgatónőnek.

Kelemen-Csiki Tünde, KEFI szervező

Hármas siker
Az Isaszegi Asszonykórus 2008. november 29-én Táborfalván, a Jókai Mór Művelődési Ház színháztermében, az Országos 
Népzenei Gála szintű minősítő Aranypáva nagydíjas versenyen vett részt.

Az ország minden részéről érkeztek énekesek, citerások, húsz fellépő csoport kapott meghívást a legjobbakból. A mi-
eink tizenharmadikként kerültek sorra, de ez a szám szerencsét hozott. Nagy sikerük volt, amit a közönség hatalmas 
tapssal, a zsűri Arany, Aranypáva és még különdíjjal is jutalmazott. Emellett komoly dicséretet kapott a kórus népvise-
lete, biztató szavakat a gyönyörű öltözet további büszke viselésére, amit az asszonyok meghatódottan, örömkönnyekkel 
a szemükben hallgattak.

Benedek Krisztina művészeti vezető türelme, kitartása, szakmai tudása hozzásegítette a kórust e szép karácsonyi aján-
dékhoz. Ezúttal gratulálunk a szép eredményhez és kívánunk az újesztendőben is hasonlóan szép sikereket, erőt és jó 
egészséget.

maradnának a már megépített, rendbetett közterületeink, 
közintézményeink.

Nagyon fontos, hogy 2007-ben létrehoztuk 13 telepü-
lés részvételével a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulást, 
ami a környezetünkben és szomszédságunkban lévő te-
lepüléseket fogja össze, talán összébb is kovácsolja, olyan 
felkészült vezetővel az élén, akit régóta ismerünk. Dr. Gé-
mesi Györgyre, Gödöllő polgármesterére gondolok, aki a 
Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnöke. 

A Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ered-
ményesen és a pedagógusok megelégedésére működik ná-
lunk is. Civil szervezetet is támogattak már városunkban. 
Remélem a továbbiakban is hasznot fog hozni mindnyá-
junknak a társulási forma, nemcsak az oktatás terén, ha-
nem pályázatok benyújtása esetén, kistérségi közös prog-
ramok szervezése kapcsán.

Természetesen a fentiek csak kiemelt példák mindab-
ból, amit tettünk Isaszegért, de talán a legfontosabb, hogy 
várossá váltunk. Óriási eredmény, ami mögött rengeteg, 
kitartó munka van. Remélem és hiszem, hogy olyan pá-
lyázatok és lehetőségek is megnyílnak majd előttünk, 
amelyek csak a városi ranggal járnak együtt.

Büszkeség tölt el, hogy mint képviselő, részt vehettem 
és részt veszek mindebben a munkában, ami nem egysze-
rű feladat. A jövőről nehéz most beszélni, mivel azt sem 
tudja az ember, mit hoz a holnap, de nem adjuk fel, és azt 
az utat, amelyen elindultunk, folytatjuk tovább.

Köszönöm eddigi bizalmukat, a továbbiakban kérem, 
forduljanak hozzám akár személyesen akár a következő 
elérhetőségeken: borokkaroly@isaszeg.hu vagy a 70/456-
6973 telefonszámon. Kívánok mindenkinek boldog, sike-
res újesztendőt!

Szeretettel  
készítettem…
Örvendeztessen hát minden-
kit a Varga Ferencné isaszegi 
lakos lelkéből megálmodott, 
kezei nyomán elkészített ka-
rácsonyi mézeskalács jelkép-
sor. Szeretettel köszönjük.

�

�
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Angyalszárnyakon
Mint minden évben, így most is készültünk, igyekeztünk már a kará-
csonyhoz vezető utat is egyengetni, ráhangolódni a szeretet ünnepére. 
Bár nehéz időket élünk, de az ünnep közeledtével megváltozik lassacs-
kán körülöttünk a világ. Az ünnepek alatt, karácsony előtt szeretnénk 
megvalósítani, átélni, megélni azt a békét családunkban, munkahe-
lyünkön, városunkban, országunkban, ami sokszor hiányzik az éle-
tünkből, amire vágyakozunk. Ezért kell – kinek hogyan – megtalálni a 
szeretet csendjéhez, a belső harmóniához vezető pillanatokat. 

Kis városunkban nem újkeletű a hagyományápolás, a hagyomány-
őrzés, az éneklés, a kórusművészet, a tánc, a zenélés öröme, ami mellett 
megcsillannak friss ötletek is, lelkes emberekkel a háttérben. Sorolhat-
nám a decemberi karácsonyi programokat – a bölcsôdétől, az óvodák-
tól kezdve az iskolákon, művelődési otthonon át, a civilek által meg-
álmodott szerepléseket, fellépéseket, a roma gyerekek káprázatos táncát 
vagy a szegényeknek szánt kis ajándékdobozok készítését, az állandó 
csoportok mellett az alkalmi kórusok megszólalását, a gyermekek és 
nagyszülők betlehemezését, „polgári” helyszíneken és a templomok-
ban –, a teljesség igénye nélkül mondhatom, igazi ünnepi hangulatot 
teremtett mindez, hívő és nem hívő ember számára egyaránt. 

Elég, ha csak a római katolikus templom „színpadán” fellépő gyerek-
seregre gondolunk, akik tizenkettedik alkalommal adtak hangversenyt 
és játszottak betlehemest a Klapka Iskola karácsonyi koncertjén. Ének-
lésük, muzsikálásuk, valóban angyalszárnyakra emelte a szebbnél szebb 
karácsonyi dallamokat, megteremtve a lélek vágyott harmóniáját.

oprem
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
Örömmel tudatjuk, hogy az idén már harmadik alkalom-
mal tartottuk meg a Roma Mikulás – Roma Karácsony 
összevont ünnepséget. Most is, mint a korábbi években, a 
művelődési otthon adott helyet az ünnepség lebonyolítá-
sára, amit ezúton megköszönünk. Szép számmal, gyer-
mekek és felnőttek együtt, mintegy 400–450-en vettünk 
részt ezen az ünnepségen. A gyermekeknek 210 db miku-

láscsomagot tud-
tunk összeállítani. 
Ezen kívül kaptak 
üdítőt, szendvicse-
ket és süteményt. 
Most először a fel-
nőtteknek is jutott 
egy-egy üveg sör.

Engedjék meg, hogy itt mondjak köszönetet az ado-
mányozóknak: Megyeri Katalinnak, aki a gyerekkora óta 
gyűjtögetett plüssállatait ajánlotta fel a gyerekek csomag-
jaiba; Könczöl Gábor úr személyesen adott át nekem 10 000 
Ft-ot, amiből szaloncukrot, süteményt és dvd filmeket 
vettünk. Ezeket, valamint a Karácsony Gábor úrtól kapott 
kétdoboznyi plüssállatkát tombolán sorsoltuk ki. Minden 
adakozónak hálásan köszönjük az adományát, amellyel 
nagy örömöt szereztek a gyerekeknek. 

Az iskolás gyerekek és a fellépő művésznő színvona-
las műsorral szórakoztatta a közönséget, és kitűnő zenész 
muzsikájára lehetett táncolni. Reméljük, 2009-ben is meg 
tudjuk ezt az ünnepséget tartani.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében minden 
kedves olvasónak egészségben gazdag, eredményes újévet 
kívánunk!

Váradi Attiláné, kisebbségi képviselő

A Közoktatási Egyeztető Fórum ülése
Isaszegen, a Városháza nagytermében került sor decem-
ber 11-én a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás szerve-
zésében az akkor soron következő Közoktatási Egyeztető 
Fórum ülésére, amit dr. Busai György jegyző nyitott meg. 
A meghívott előadó Nagyrónai László volt, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium főtanácsosa, aki „A közoktatás 
feladatellátása, finanszírozása és aktualitásai az Oktatási 
Minisztérium szemszögéből” témakörben tartott előadást. 
A rendezvényen a kistérségnek ebbe a fórumába delegált 
tagjai, a helyi közoktatási intézmények vezetői valamint 
Kovács Gergő, kistérségi referens vett részt.

�

Új év új reményekkel  
a  Jókai Mór Városi Könyvtárban

Az új évünk kezdetén, most, amikor annyi szomorú hírt 
hallunk, furcsa lehet, hogy ez a cikk reményeink meg-
fogalmazásáról szól. Az interneten szép, témához illő 
idézet után kutatva sok bölcs gondolat található. Szere-
tettel ajánljunk olvasóink, látogatóink, és természetesen 
minden kedves isaszegi honfitársunk figyelmébe ezeket a 
tanácsokat, mert „Hinni valamiben még nem megoldás, de a 
megoldás kezdete” (Csoóri Sándor). Reálisan nézve az újévet 
tudjuk, hogy nehéz lesz, de „Nem szabad hagynunk, hogy 
a félelmeink visszatartsanak a reményeink követésétől” (John 
Fitzgerald Kennedy).

A „kultúra munkásaiként” mindig ezt a hozzáállást 
követtük, ez volt a kiindulási pontunk, mert „Az a tá-
masz, amelyet az ember az életben a leggyakrabban hasz-
nál, a remény” (Veltman). Sokszor tapasztaltuk meg, hogy 
a könyvtári munkákkal kapcsolatos éves beszámolók-
ban leírt terveink (lásd: www.jokai-bibl.hu) még ha lát-
szatra lehetetlenek is, az önkormányzat támogatásával 
előbb-utóbb megvalósultak.

Mit szeretnénk ebben az évben? Most csak két terüle-
tet emelünk ki. A felnőtt olvasóinknak és a gyerekeknek 
is átnyújtunk egy-egy újdonságot.

A Könyvtári Galéria eddigi tevékenysége – ahol az ál-
talunk szervezett kiállításmegnyitókhoz mindig egy ren-
dezvény is kapcsolódott, bemutatkozási lehetőséget adott 
főként helyi alkotóknak – nagyon sikeresnek bizonyult. 
Ennek fényében az elmúlt évben „civil szervezésben” is 
igény volt erre, amit mi felvállaltunk. Pál Attila isaszegi 
olvasónk és barátai – akik magas színvonalú alkotásaik-
kal érdemesek voltak erre – szerettek volna bemutatkozni 
alkotásaikkal. Ők vállalták a szervezőmunkát, a könyv-
tár pedig a szakmai hátteret biztosította. Decemberi hí-
reinkben számoltunk be a sikerről. Ennek hírére már két 
újabb jelentkezőnk is van, akik hasonló, saját szervezésű 
eseményre igénybe veszik a Könyvtári Galériánkat. Örü-
lünk, és minden ilyen jellegű színvonalas eseményt segí-
tünk a továbbiakban is.

A fiatal korosztálynak mást ajánlunk. 2008 decem-
berében elindítottuk havi rejtvényládánkat. Bálint Ágnes 
írónő emlékére készítettünk rejtvényeket, amelyekre ti-
zennyolc megfejtés érkezett. Sorsolással hárman része-
sültek könyvjutalomban: Jakab Emese 4.a, Páll Orsolya 
6.a és Walter Kitti 7.a osztályos olvasóink. Gratulálunk! 
A rejtvények az általános iskolás korosztálynak készül-
nek majd rendszeresen, ezek megfejtésében könyvtárunk 
beiratkozott olvasói vehetnek részt. 

„Minden emberi bölcsesség összegezhető két szóban: vá-
rakozás és remény.” (Alexandre Dumas). Bármit hoz is ez 
az év számunkra, azt kívánjuk minden kedves könyv- és 
könyvtárszerető embernek – magunkat is beleszámítva –, 
ne felejtse el Goethe bölcsességét betartani:

„Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem 
fogja elérni soha.” BÚÉK!

Horváth Árpádné, könyvtárvezető
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Mosolyogjon 
és kattintson!

Igazolványkép-készítés pár perc alatt!
Minôségi, azonnali fotókidolgozás  
memóriakártyáról, pendrive-ról és telefonról.

Próbálja ki! Most 20% kedvezmény!

A Csata Vendéglô melletti Lottózóban:
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 8.

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547

e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig

(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800

Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk 

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL
MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 

2009. január 15-én és február 2-án 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: Kôrösi József szakoktatónál a 
06/20-966-1439, és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, 

Kis Sándor szakoktatónál (30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk 
számára gyakorlási lehetôség ügyében.

E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu
Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!

Gödöllô, Vasútállomás
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 

Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László
Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

A Csata Vendéglô 
ajánlata

Ne aludjon téli álmot, egyen nálunk olcsón à la carte-ot!

2009. január 1-tôl április 15-ig 
hétfôtôl péntekig 17.00–20.00-ig  

minden isaszegi lakosnak  
éttermünkben történô fogyasztás esetén ételeink árából

30% árengedményt adunk
készpénzfizetés esetén.

Továbbra is:
házassági évfordulóra, születésnapra és névnapra

– ha vendéglônkben tartja meg ünnepeit –

20% árengedmény étel- és italfogyasztásra.
(Ezekben az esetekben asztalfoglalás szükséges. A kedvezmények nem összevonhatóak! 

A kedvezményekre étkezési utalvány és üdülési csekk nem vehetô igénybe.)

Jöjjön be hozzánk, gyôzôdjön meg, 
hogy érdemes megkóstolni ételeinket!

Cím: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 8.
Telefon: 28/582-371, 70/256-8483

Tekintse meg honlapunkat: www.csatavendeghaz.hu

A kedvezmény igénybevételének szándékát kérjük elôre jelezze!

 
helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

január 22-én (csütörtökön) 
és február 19-én

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezőnél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

Nyilv. szám: 13-0386-04 www.bagband.hu Akkr. lajstromszám: 1245

T

szórólapok, meghívók, újságok, könyvek,  
névjegykártyák és egyéb kiadványok teljeskörû nyomdai 

kivitelezése rövid határidôvel, kedvezô áron.

20/253-4073 • nyomda@zolatech.hu

minden, ami
nyomda
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A Dózsa György Művelődési Otthon  
januári programja

Tervezett programkínálat:
Január 5. 10.00–12.00: Évnyitó Baba-mama klub. Foglal-

kozás játékos mondókázással, havonta meglepetés ven-
déggel. 

Január 11. 18.00: Megemlékezés a Don kanyarban elesett 
hősökről a Dózsa György Művelődési Otthonban és az 
I-II. világháborús emlékműnél. 

Január 17. 16.00: Múzeumi esték című élménybeszámoló 
sorozat a Helytörténeti Gyűjteményben. Téma: Anglia, 
Skócia. 

Január 19. 10.00: Zenés mesejáték óvodásoknak. 
Január 22. 18.00: A Magyar Kultúra Napja – isaszegi fia-

talok a Dózsa György Művelődési Otthon színpadán.
Január 31. 18.00: Tini-Buli Csatásoknak.
Csoportjaink fellépései:
Január 11. Budapest: Hagyományőrző néptánc antológia 

(Csata Táncegyüttes).
Szolgáltatások:
Január 5. 18.00: KRESZ tanfolyam – jelentkezés és tájé-

koztatás.
Január 12. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Művelő-

dési Otthon előterében.
A már közkedvelt tanfolyamok (jóga, hastánc, társastánc, 
gyöngyfűzés, zenebölcsi, zeneovi, bélyeg szakkör, tai chi, 
anyakör, tesz-vesz kuckó) mellett új foglalkozások indul-
nak, melyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Tipegő – Topogó babáknak és mamáknak: hagyományőrző, 

mondókázó, játékos, táncos foglalkozások indulnak 
2009. január 8-tól csütörtökönként 10.15–11.00-ig a 
Dózsa György Művelődési Otthonban. A foglalkozáso-
kat vezeti: Benedek Krisztina néptáncpedagógus. Hang-
szeren közreműködik: Joób Emese zenetanár. Részvételi 
díj: 800 Ft/alkalom (1 felnőtt + 1 gyermek), minden 
további résztvevő családtag esetén: 200 Ft/fő/alkalom. 
Elérhetőség: 70/319-7734.

Gyógytorna: Mozgásszervi betegséget csak mozgással lehet 
gyógyítani! Gyógymódja a gyógytorna! Információ: 
Tarnawa Terézia gyógytornász 70/326-83-10.

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a mûvelô-
dési otthon irodájában, a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen, valamint a  
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Az elmúlt esztendő
Nehéz és szép idők jártak felénk 2008-ban. Szép, mert ko-
moly kihívásoknak tudtunk megfelelni. S mivel jól tudjuk, 
hogy az eredményes munkában városunk lakói is velünk 
tartottak, ezúton szeretném magam és kis csapatom nevé-
ben megköszönni az eredményekben gazdag évet. Köszön-
jük, hogy részt vállaltak városunk kulturális életében.

A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabb eseménye-
ket sorolom fel. Emlékeztünk a Don-kanyarban elesettekre, 
az „Utazás” országos kiállításra már elvihettük a színes 
fotókkal illusztrált isaszegi kulturális programajánlót. Az 
Isaszegi Történelmi Napok március 14–15-i eseményei kö-
zül a látványos fáklyás felvonuláson nagyon sok helyi, 
szívében ifjú lakos tartott velünk, április 5–6-án ezer fős 
történelmi és népi hagyományőrző elevenítette fel a csatát, 
mely létszám példa nélküli az eddigiek során.

A Csata Táncegyüttes utánpótlás csoportja Törökor-
szágban vendégszerepelt; köszöntöttük az édesanyákat; az 
országos Születés Hete rendezvénysorozat egyik „állomása” 
voltunk; törődtünk a lakosság lelki és testi egészségével 
(Egészségnap, Naturanap); májfát dönthettünk életben tart-
va régi népszokásunkat. 

Legrangosabb rendezvénysorozatunk a várossá nyilvá-
nítás augusztus 19–20-i eseményei voltak.

Szép feladat volt a Csata Táncegyüttes 40 éves évfordu-
lójának megszervezése is. Táncosaink kiváló munkájukért 
Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptak. Vezetőjük, Bánszkiné 
Varga Judit Pest megye Népművészetéért kitüntetésben ré-
szesült. Nagy sikert aratott az évforduló alkalmával visz-
szatért régi táncosok bemutatója. 

Az október 6-i programok megvalósítása, az „Emléke-
ző angyal” avatásával kapcsolatos szervezési feladatok is a 
maradandó szép emlékek közé tartoznak.

A hagyományok városa vagyunk, ezért az adventi ren-
dezvénysorozat alkalmával fenyőfát és betlehemi jászolt 
állítottunk a művelődési otthon elé. Advent 3. vasárnapján 
Az üvegcipő című színházi előadás után a betlehemi történet 
bibliai üzenetét hirdettük városunk egyházi méltóságainak 
részvételével. A Gaudium Carminis Kamarakórus az adventi 
események során emelte az ünnepi alkalmak hangulatát. 
Csoportjaink közül az Isaszegi Asszonykórus Sümegen, a 
Vass Lajos Országos Népzenei vetélkedőn arany minősítést, 
a Népzenei Együttesek Országos Minősítésén Arany foko-
zatot ért el. A Csata Táncegyüttes hagyományőrző csoport-
ja Országos Találkozón kiváló díjat kapott. Szívből gratu-
lálunk csoportjaink nagyszerű eredményeihez.

Megköszönjük a város lakóinak, hogy az elmúlt évben 
két alkalommal is támogatták rendezvényeinket. A Csa-
ta Táncegyüttes fellépőruhák vásárlására használja a be-
folyt összeget, az adventi támogatást a keresztút építéséhez 
ajánlottuk fel. Állami és önkormányzati pályázati támoga-
tással intézményünkbe bútorokat is vásárolhattunk cso-
portjaink, látogatóink és a magunk örömére is. 

Megköszönjük Isaszeg Város Önkormányzatának, in-
tézményeinek, vállalkozóinak, civil szervezeteinek és a lakos-
ságnak a támogatást, partnerséget, együttműködést. Min-
denkinek békés, egészségben gazdag boldog újévet kíván:

Verseczkyné Sziki Éva és csapata

Nyílt nap a Damjanich iskolában
Iskolánk nyílt napot szervez  
az érdeklődő szülők számára  

2009. január 27-én  
8–10 óra közötti két órában.

Minden érdeklődő felnőttet szeretettel várunk!

Koháry Orsolya, igazgató



11

Anyakönyvi hírek
a 2008. 11. 18–2008. 12. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Tolnai Bence Mátyás király utca 44.
Dávid Milán Béke utca 73.
Dobó Petra Tímea Mátyás király utca 151.
Gattyán Luca Batthyány Lajos utca 22.
Pálinkás Laura Vivien Hajnal utca

Házasságkötés:
Gerényi Péter Vilmos és Sötét Krisztina

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Katus János (76 éves) Dózsa György utca 87.
Bajnóczi Lajos (73 éves) Május 1. utca 2.
Dobi János (61 éves) Isaszeg
Takács Pálné Orosz Erzsébet (86 éves) 
 József Attila utca 17.
Németh István (61 éves) Fenyves utca 13.
Bokor József (48 éves) Dobó István utca 19.
Répási Ferenc (74 éves) Tompa Mihály utca 5.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Csóry Józsefné, Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Január 

01.  Dr. Horváth Anna
02. 1800 óráig Dr. Horváth Anna
02. 1800 órától Dr. Kürti József
03–04.  Dr. Kürti József
05. Dr. Eszlári Egon
06.  Dr. Kürti József
07.  Dr. Eszlári Egon
08. Dr. Tordai Gábor
09. Dr. Horváth Anna
10–11. Dr. Eszlári Egon
12. Dr. Kürti József
13. Dr. Kürti József
14. Dr. Eszlári Egon
15. Dr. Tordai Gábor
16. Dr. Horváth Anna
17–18. Dr. Tordai Gábor
19. Dr. Kürti József
20. Dr. Kürti József
21. Dr. Eszlári Egon
22. Dr. Tordai Gábor
23. Dr. Eszlári Egon
24–25. Dr. Kürti József
26. Dr. Horváth Anna
27. Dr. Kürti József
28. Dr. Tordai Gábor
29. Dr. Tordai Gábor
30. Dr. Kürti József
31. Dr. Horváth Anna

Február 
01. Dr. Horváth Anna
02. Dr. Eszlári Egon
03. Dr. Kürti József
04. Dr. Eszlári Egon
05. Dr. Tordai Gábor
06. Dr. Horváth Anna
07–08. Dr. Kürti József

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250, 
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 730-ig 
tart, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630 és 
1730 óra között.
A mentõk ingyenes hívószáma: 104. Segélyhívószám: 112.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Köszönetnyilvánítás:
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki Bajnóczi Lajost utolsó 
földi útján elkísérte, sírjára virágot helyezett, a család gyászában 
osztozott. Szerető felesége és leánya

Állatorvosi ügyelet 2009 januárjában 
I. 1–2.  Dr. Korvin László 30/743-7973
I. 3–4.  Dr. Sági László 
 Pécel, Tarcsai u. 16. 30/940-4313
I. 10–11. Dr. Horváth Bánk 
 Kerepes, Szabadság u. 65. 30/221-7723
I. 17–18. Dr. Michalik László 20/981-3100
I. 25–26. Dr. Almási Csaba
 Csömör, Ady Endre u. 19. 30/349-2166
I. 31–II. 01. Dr. Békési Béla
 Pécel, Szemere P. u. 17. 30/954-9684

Tisztelt Polgárok!
Ezúton közzétesszük az Isaszegen működő egyesületek, 
alapítványok, közalapítványok adószámait és egyben kér-
jük, hogy adójuk 1%-ával támogassák működésüket, mi-
vel céljaikkal városunk érdekeit szolgálják. A támogatást 
előre is köszönjük! 
Isaszegi Művészeti Alapítvány 18660991-1-13
Isaszeg Sportjáért Alapítvány 18667132-1-13
Isaszeg Népi Hagyományai Közalapítvány 18660991-1-13
Isaszeg Környezetvédelméért és  
Természetvédelméért Közalapítvány 18664847-2-13
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány 18667338-1-13
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 18681244-1-13
Isaszegi Múzeumbarátok Köre 19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 18702800-11-13
Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és  
Informatikai Központ Alapítvány 18668281-2-13
Isaszegi Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár 16796342-1-13
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Múzeumi esték
Az újesztendő első negyedévében a Múzeumi esték című sorozaton belül három vetítettképes élménybeszámolót tar-
tunk, melyre szeretettel hívjuk az érdeklődő közönséget a múzeumba. Az időpontok és a témák:
2009. január 17. (szombat) 1600 óra: Anglia, Skócia. 2009. február 21. (szombat) 1600 óra: Málta, Szicília.
2009. március 21. (szombat) 1600 óra: Hazai tájakon – az Isaszegi Természetbarát Klub 2008-as túrái. 

Mindhárom esetben a beszámolót Notter Béla tartja.

Fotók: Notter Béla

Minden Kedves Olvasónknak ezúton kívánunk egészségben, örömökben és sikerekben gazdag, 

boldog, de legfőképpen békés újévet! Szilárdi László és munkatársai

Az ünnepek miatti későbbi megjelenésünkért megértésüket köszönjük.


